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VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, VÁŽENÍ
PROFESNÍ PŘÁTELÉ,

jsem poctěn nejen za společnost, ale i za sebe, že
mohu mít úvodní slovo k vydání časopisu Tunel, jehož
část je věnována prezentaci činnosti stavební společ-
nosti HOCHTIEF CZ.

Společnost HOCHTIEF CZ v letošním roce slaví
desáté výročí vstupu do českého tržního segmentu
dopravní infrastruktury. Před deseti lety jsme za tímto
účelem založili naši divizi Dopravní stavby, která záhy
dostala svůj první velký úkol – spolupráci na realizaci Silničního
okruhu kolem Prahy, úsek 514 Lahovice – Slivenec. Na tomto pro-
jektu, kde jsme byli odpovědni za tunel a most, si naše týmy získa-
ly ony pověstné ostruhy. Tzv. „pětsetčtrnáctka“ se pro nás stala
špičkovým projektem, kde jsme ukázali, že jsme schopni realizovat
i takto náročný projekt. Naše týmy mohly využívat odbornou pod-
poru poskytovanou kompetenčními centry naší mateřské společ-
nosti, jejíž stavitelská historie je delší než 140 let. Koncernové
know-how získané na projektech, jako je Gotthardský tunel nebo
most přes Bosporský průplav v Turecku či na řadě dalších děl pro-
váděných po celém světě našimi sesterskými společnostmi CIMIC
(Leighton), Flatiron nebo Thiess, jsme schopni zúročit i u nás.

V loňském roce jsme úspěšně dokončili výstavbu části tunelů na
novém prodloužení trasy pražského metra V.A včetně stanic
Bořislavka a Nemocnice Motol. Druhá nejstarší trasa metra tak
doznala podstatného rozšíření za významného přispění právě našich
pracovníků. Uvedení nového úseku do provozu v avizovaném ter-
mínu, bezproblémový průběh stavby a zkušebního provozu svědčí
o tom, že se dílo povedlo. Po jeho dokončení jsme část týmu pře-
sunuli na přípravu k soutěži na výstavbu nové trasy metra D a část
jsme přesunuli na náš v současnosti největší tunelářský projekt –
Tunel Považský Chlmec – D3, Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno).
V souvislosti s ním jsme do společnosti přijali skupinu projektantů
původně pocházejících ze společnosti IKP. Takto vytvořená kom-
petenční skupina se zabývá nejen projekčními pracemi na tunelech,
ale mimo jiné ve spolupráci s našimi německými kompetenčními
centry pracují na některých inovativních technologiích, mezi které
se řadí například nevyztužené sekundární ostění. Nabyté zkušenos-
ti umožňují řadě našich dělníků a techniků působit i na zahraničních
tunelových stavbách naší mateřské společnosti prováděných jak
konvenčními metodami, tak pomocí strojů TBM. V této chvíli se
část těchto expertních kapacit podílí na projektu GKI – Gemein -
schaftskraftwerk Inn v Rakousku, a také na projektu Stuttgart 21
v Německu.

V tomto vydání časopisu Tunel jsme pro vás připravili celkem tři
příspěvky. Hlavní se věnuje problematice již zmiňovaného nevyz-
tuženého ostění prováděného na tunelu Považský Chlmec na
Slovensku. Další dva příspěvky se věnují realizacím našich zahra-
ničních kolegů. Prvním z nich je článek o projektu Crossrail –
Tunely pod Temží realizovaný kolegy z HOCHTIEF UK. Další nás
přenese do daleké Austrálie, kde kolegové z koncernové společnos-
ti Thiess ve spolupráci s HOCHTIEF Engineering realizovali pro-
jekt mikrotunelu protínajícího citlivou oblast pobřeží v australské
pustině.

Závěrem bych rád České tunelářské asociaci poděkoval za jejich
práci a popřál mnoho velmi kvalitních a podnětných
setkání a aktivit a věřím, že i toto aktuální vydání
časopisu Tunel přinese všem jeho čtenářům řadu
zajímavých informací.

DEAR LADIES AND GENTLEMEN, 
DEAR PROFESSIONAL FRIENDS,

I am honoured not only as a representative of the com-
pany but also myself that I am allowed to have the intro-
ductory word to  the TUNEL journal issue part of which is
dedicated to the presentation of activities of the company
of HOCHTIEF CZ.

This year, HOCHTIEF CZ celebrates the tenth anniver-
sary of its entry to the transport infrastructure segment of
the Czech market. Ten years ago we founded our Transport

Construction division, which was soon given its first great task – to col-
laborate on the realisation of the Prague City Ring Road, section 514
Lahovice – Slivenec. At this project, where we were responsible for
a tunnel and a bridge, our teams won their famed spurs. The so-called
“514” became the top project, where we showed that we are capable of
realising even such a demanding project. Our teams could use the pro-
fessional support provided by competence centres of our mother com-
pany, the building history of which exceeds 140 years. We are able to
capitalise on the concern’s know-how gathered at such projects as the
Gotthard tunnel, the bridge over the Bosporus Strait in Turkey or many
other projects realised all over the world by our sister companies of
CIMIC (Leighton), Flatiron or Thiess throughout the world, even in the
Czech Republic. 

Last year we successfully finished the construction of a part of tunne-
ls on the new extension of the Prague metro Line V. A, including
Bořislavka and Nemocnice Motol stations. The second oldest metro line
was substantially expanded with the significant contribution of our
employees. Putting the new section into service in the announced dead-
line, the smooth course of the construction and the trial operation testify
to the success of the work. After the completion  of the work on the
extension, we shifted part of the team to the preparation for the tender
for the new metro Line D and moved a part to our currently largest tun-
nel construction project – the Považský Chlmec tunnel on the D3 motor-
way section between Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). In the context
of this contract we have employed a group of designers originally
coming from the company of IKP. The competence group created in this
way deals not only with designing tunnels but, among other, in collabo-
ration with our German competence centres, they work on some inno-
vative technologies with, for example, the unreinforced concrete secon-
dary lining among them. The gathered experience allows for many of
our workers and technicians to operate even on foreign tunnel construc-
tion sites of our mother company carried out using both conventional
methods and TBMs. At this moment part of these external capacities
participates in the GKI - Gemeinschaftskraftwerk Inn project in Austria
and, in addition, in the Stuttgart 21 project in Germany.        

In this TUNEL journal issue we have prepared the total of three papers
for you. The main one is dedicated to problems of the above-mentioned
unreinforced concrete lining, which is being carried out in the Považský
Chlmec tunnel in Slovakia. The other two contributions are dedicated to
the construction carried out by our foreign colleagues. The first of them is
the Crosstrails project – Tunnels under the Thames, which is being realised
by colleagues from HOCHTIEF UK. The other will transfer us to remote
Australia, where colleagues from the concern company of Thiess in colla-
boration with HOCHTIEF Engineering realised a project for a micro-tun-
nel crossing a sensitive area of the coast in Australian wasteland.   

To conclude, I would like to thank the Czech
Tunnelling Association for their work and wish them
lots of high-quality and inspiring meetings and activities
and I believe that even this current issue of TUNNEL
journal will bring a lot of interesting information to all
of its readers.  

ING. TOMÁŠ BÍLEK

předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a. s. 
Chairtman of the Board of Directors of HOCHTIEF CZ a. s.
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